
  2009,ز9 2009 . 9.العدد,27المجلد مجلة الهندسة والتكنولوجيا
 

             الكوفة/  جامعة الكوفة, كلية العلوم ,قسم الفيزياء *
 بغداد/ الجامعة التكنولوجية,قسم العلوم التطبيقية *

302 

دراسة تأثير درجة الحرارة واألشعة الفوق البنفسجية على قيم التوصيلية الحرارية 
 لمواد متراكبة هجينة

  ** بلقيس محمد ضياء الدباغ.د         و              *علي حسن رسن هذال
  3/8/2008:تاريخ التسلم 
  5/3/2009:تاريخ القبول

  
  الخالصـة

 ة هجينة تحوي مادة أساس واحدة هي راتـنج االيبوكـسي   تم في هذا البحث تحضير مادة متراكب   
(EP)  أليـاف  + ألياف الزجاج المحاكة والعـشوائية  ( من ألياف طبيعية وصناعية  مقواة بأنواع مختلفة
  %  . 25وبكسر حجمي مقداره ) ألياف النخيل + األلياف المعدنية  + 49الكفلر 

 كانت قد حـضرت باسـتخدام الطريقـة الميكانيكيـة           إن جميع العينات الخاصة باالختبارات الحرارية     
  .واستخدمت طريقة القولبة اليدوية في تحضير القوالب الهجينة 

أجريت اختبارات حرارية تضمنت استخدام قرص لي لحساب معامل التوصيل الحراري في درجـات              
  . حرارية مختلفة

وية على األسالك المعدنية لما تتمتع بـه     وأظهرت النتائج تحسناً كبيراً في خواص المادة المتراكبة الحا        
كما لوحظ التأثير اإليجابي لعملية التوجيه في       . المعادن من خصائص أدت إلى تحسن الخواص الحرارية       

األلياف من خالل النتائج المستحصلة من الهجين الحاوي على األليـاف الموجهـة ومقارنتـه بـالهجين        
  .الحاوي على األلياف العشوائية 

تم تعـريض نمـاذج التوصـيلية    . تأثير األشعة الفوق البنفسجية على الخصائص الحرارية       ولتوضيح  
وأظهرت النتائج انـه كلمـا ازدادت فتـرة      . الحرارية لفترات زمنية مختلفة من األشعة فوق البنفسجية         

  .التعرض إلى األشعة فوق البنفسجية قلت قيمة التوصيلية الحرارية 
  

Study of temperature and ultraviolet radiation effect on the 
values of thermal conductivity of hybrid composite materials 

 
Abstract 

In this research work a hybrid composite material was prepared contains a matrix 
which is Epoxy resin (EP) natural and fabricated fibers (Kevler fiber + Woven and short 
glass fiber + Palm fiber + Metal fiber), the volume fraction for all hybrid composite 
material was 25 %. 

All samples were prepared by hand lay up process. 
Thermal tests were done by using Lee disk to determine the coefficient of thermal 

conductivity at different temperatures, the results obtained showed good improvement of 
thermal conductivity values of the composite material consists of metal wires as result of  
improve the thermal conductivity. Also the results showed positive effect of the 
directionality of fibers to the hybrid which contains fibers as compared with hybrid 
contents short fibers. 

To explain the effect of the ultraviolet (UV) radiation on the thermal properties, 
the samples were exposed for a period of time to (UV); the results show that as the 
exposure time increased the thermal conductivity of samples decrease.  
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